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W zakresie wiedzy student: wymienia objawy zagrożenia życia u dziecka z uwzględnieniem 
specyfiki wieku i choroby; wyjaśnia etiopatogenezę, symptomatologię, metody rozpoznawania i 
leczenia oraz możliwe powikłania w wybranych chorobach dziecka; zna zasady oceny stanu 
dziecka w zależności od wieku, zna zasady diagnozowania w pielęgniarstwie pediatrycznym; zna 
zasady planowania opieki nad dzieckiem w zależności od wieku i stanu zdrowia; zna zasady 
przygotowania, opieki w trakcie oraz po badaniach i zabiegach diagnostycznych wykonywanych u 
dzieci w różnych stanach chorobowych i różnych grupach wiekowych; potrafi scharakteryzować 
wszystkie grupy lekowe, drogi podawania i ich działanie na poszczególne układy i narządy 
chorego dziecka w różnych stanach chorobowych w zależności od wieku z uwzględnieniem ich 
działań niepożądanych, interakcji z innymi lekami; potrafi scharakteryzować techniki i procedury 
pielęgniarskie stosowane w opiece nad chorym dzieckiem z uwzględnieniem wieku i stanu 
chorobowego; zna system organizacji opieki pediatrycznej w Polsce. 
 
W zakresie umiejętności student: gromadzi informacje, formułuje diagnozę pielęgniarską, 
ustala cele opieki, wdraża interwencje pielęgniarskie; edukuje dziecko i/lub rodzinę w zakresie 
samoopieki i samokontroli; organizuje izolację zakaźnie chorych w miejscach publicznych i w 
warunkach domowych; potrafi ocenić rozwój dziecka (fizyczny, psychomotoryczny, społeczny) w 
poszczególnych okresach rozwojowych i w stanie zdrowia; pobiera materiał do badań 
diagnostycznych (krew, wydzieliny, wydaliny , wymazy z jam ciała); przygotowuje do badań 
diagnostycznych, zabiegów pielęgnacyjnych i terapeutycznych; potrafi rozpoznać stany 
zagrożenia życia i zdrowia dziecka i podjąć odpowiednie działania; prowadzi żywienie enteralne z 
uwzględnieniem różnych technik; rozpoznaje powikłania leczenia farmakologicznego, 
dietetycznego, rehabilitacyjnego, leczniczo- pielęgnacyjnego; prowadzi, dokumentuje i ocenia 
bilans płynów pacjenta; asystuje lekarzowi podczas badań diagnostycznych i leczniczych; 
prowadzi dokumentację opieki nad chorym dzieckiem; ocenia poziom bólu, reakcję chorego 
dziecka na ból i nasilenie bólu oraz stosuje odpowiednie postępowanie przeciwbólowe; 
dostosowuje interwencje pielęgniarskie do różnych sytuacji zdrowotnych i społecznych dziecka i 
jego rodziny; podaje dziecku leki różnymi drogami, obserwuje reakcje po ich podaniu. 
 
W zakresie kompetencji społecznych student: szanuje godność i autonomię osób powierzonych 

opiece;systematycznie wzbogaca wiedzę zawodową i kształtuje umiejętności, dążąc 



do profesjonalizmu; przestrzega wartości, powinności i sprawności moralnych w opiece nad 
dzieckiem; wykazuje odpowiedzialność moralną za człowieka i wykonywanie zadań zawodowych; 
przestrzega praw pacjenta i dziecka; rzetelnie i dokładnie wykonuje powierzone obowiązki 
zawodowe; przestrzega tajemnicy zawodowej; współdziała w ramach zespołu 
interdyscyplinarnego w rozwiązywaniu dylematów etycznych z zachowaniem zasad kodeksu etyki 
zawodowej; jest otwarty na rozwój podmiotowości własnej i pacjenta;przejawia empatię w relacji 
z dzieckiem i jego rodziną oraz współpracownikami. 
 

Cel:   

Opanowanie  przez  studenta  wiedzy  i  umiejętności  pozwalających na  realizację  opieki 
pielęgniarskiej  nad   chorym  dzieckiem  oraz  kształtowanie  właściwych postaw  zawodowych 
niezbędnych do świadczenia tej opieki.  
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5. Luxner K. L.: Pielęgniarstwo pediatryczne Delmara.  
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pediatrycznym. 
7. M. Czerwionka-Szaflarska, P.  Wysocki, (red.).: Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne. 

Skrypt dla studentów. 8.Woynarowska B.: Profilaktyka w pediatrii. 
 

Metody oceny: wykład: egzamin pisemny; zajęcia bez udziału nauczyciela: referat/ prezentacja z 
oceną; zajęcia praktyczne: zaliczenie z oceną, obecność, proces pielęgnacyjny;minimalny zasób  
wiedzy do zaliczenia: 50%. 


